
Vážená paní starostko, 
 
opětovně si dovoluji na Vás obrátit ve věci možnosti získat dotaci pro Vaše občany na výměnu kotle 
na pevná paliva v rámci Programu výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského 
kraje. 
Zlínský kraj má na realizaci Programu výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech 
Zlínského kraje k dispozici 455 500 000 Kč, kterými je schopen podpořit cca 3 500 výměn kotlů. Do 
dnešního dne bylo ve Zlínském kraji elektronicky doručeno 841 žádostí o poskytnutí dotace, z toho 
168 prostřednictvím místních akčních skupin a okresních měst. Při kontrole formálních náležitostí a 
přijatelnosti jednotlivých žádostí se ukazuje, že odborná proškolenost pracovníků MAS/okresních měst 
má velmi pozitivní dopad na kvalitu předložených žádostí. Žádosti podané samotnými žadateli, 
případně zprostředkovali, vykazují především vzhledem ke složitosti problematiky doložení příjmů, 
velkou chybovost.  
 
Bohužel se setkáváme i s případy, kdy někteří „zprostředkovatelé“ zneužívají stávající podmínky a o 
část dotace ochuzují žadatele, kdy do fakturace dodávky zahrnují zpracování žádosti. Tímto 
způsobem žadatelům berou možnost využít všechny prostředky na samotnou výměnu kotle a doslova 
se obohacují na jejich úkor.  
 
Prosím proto naléhavě, zajistěte maximální informovanost Vašich občanů o možnosti využití 
MAS/okresních měst při zpracování žádostí o poskytnutí dotace. Činnost MAS/okresních měst je pro 
občany ZDARMA, hradí ji plně Zlínský kraj. Využijte prosím všechny Vámi dostupné informační kanály 
tak, aby naši lidé v kraji dostali ty správné informace a mohli podle nich postupovat. Apelujte prosím 
na důležité informace jako kam se můžou obrátit, jak je to důležité vzhledem ke složitosti správného 
doložení podkladů a že obdrží tuto službu ZDARMA, protože ji hradí Zlínský kraj. 
 
Doporučujeme žadatelům, podat žádost o poskytnutí dotace i přes prodloužení termínu zákazu 
používání kotlů 1. a 2. emisní třídy do 31.8.2024. Na realizaci výměny budou mít žadatelé dva roky od 
podpisu smlouvy, což je doba dostatečně dlouhá i vzhledem k vytíženosti topenářských firem a 
dlouhých dodacích lhůt nových kotlů a tepelných čerpadel. 
 
Termín předložení žádostí o poskytnutí dotace je do 31. 8. 2022 do 17h.  
 
Pro podrobné informace mohou žadatelé kontaktovat pracovníky jednotlivých MAS/okresních měst 
nebo naše pracovníky na telefonu 577 043 411, dále na e-mailu: kotliky@kr-zlinsky.cz. 
 
Děkuji za spolupráci. 
 
S pozdravem 

Lubomír Traub 
náměstek hejtmana pro strategický rozvoj, územní plánování, cestovní ruch a dotace 

Krajský úřad Zlínského kraje ■ tř. Tomáše Bati 21 ■ 761 90 Zlín  
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